
Protokół nr XXVI/2009 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 29 grudnia 2009 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 12 30 otworzył sesję, po 

powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Obecność członków Rady Gminy oraz osób zaproszonych według listy obecności, stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 

- Skarbnik Gminy – mgr Maria Mikołajów 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl stwierdził, Ŝe wszyscy radni 

otrzymali porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawy organizacyjne. 
3. Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia 30 października 2009r. oraz 26 listopada 2009r. 
4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Dyskusja. 
8. Podjęcie uchwał. 

- w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2010r. 

- w sprawie przedłoŜenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010r. 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009r. w 

sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne 

stanowisko kierownicze w szkole,  zespole  albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z 
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obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza. 

- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2010 rok. 

- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010. 

- zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 2009r. 

9. Uchwalenie budŜetu Gminy Lubrza na 2010r. 

     - odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 

     - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budŜetowej, 

     - odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

     - głosowanie całej uchwały budŜetowej. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Zapytania i wolne wnioski 

12. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, iŜ wprowadza się zmiany 

w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budŜetu Gminy Lubrza 

na 2009r oraz w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 

kalendarzowy 2010r. 

 

 Zwrócił się do Skarbnika Gminy – mgr Marii Mikołajów o wyjaśnienie powstałych zmian. 

 

- mgr Maria Mikołajów – Skarbnik Gminy – poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały w 

sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok kalendarzowy 2010r. wprowadza się następujące 

zmiany : 

- w załączniku nr 1- „Plan dochodów budŜetu Gminy Lubrza na rok 2010 (str. nr 8) – 

wykreśla się dział – 85295 ( kwota – 6 000 zł) – dot.  robót społeczno – uŜytecznych.  
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Ponadto w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 

Lubrza na 2009r. wprowadza się zmiany w załącznikach, tj. dział 010 –„Rolnictwo i 

łowiectwo” po stronie dochodów i wydatków, w związku z otrzymaną dotacją na zwrot 

podatku akcyzowego dla rolników ( kwota 69 727,00 zł ). 

Proponowaną zmianę w porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, która 

przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 14 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia 30 października 2009r. oraz 26 listopada 2009r. 
 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z Sesji z dnia 30 października 2009r.  

oraz 26 listopada 2009r. przyjąć bez odczytywania.  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez Radę „jednogłośnie”( głosowało  

14 radnych). 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - przedstawił informację o swojej pracy 

między sesjami.  

 „ W okresie międzysesyjnym realizowane były następujące sprawy : 

- sprostowano błąd pisarski w uchwale Rady Gminy Lubrza Nr XXV/183/09 z dn. 

26.11.2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 2009r,. 

poprawka przyjęta została przez Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.  

- wprowadzono zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 

kalendarzowy 2010r. 

– w załączniku nr 2 – „Plan wydatków budŜetu gminy Lubrza na rok 2010” – w dz. 921 – 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki 

Komunalnej, w kolumnie 4 (plan wydatków na 2010r.) zapisana była błędnie kwota 

100 245,00 zł, a powinna być 45 000 zł. 

 Ponadto w dniu 27 listopada br. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przekazano prognozę długu publicznego Gminy Lubrza – wg stanu na dzień 15.11.2009r.  
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Ad. 5 

Informację o pracy Wójta Gminy między sesjami przedstawił Wójt Gminy Lubrza - mgr 

Stanisław Jędrusik. 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 6 

Interpelacje radnych. 

Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem - na 

jaką kwotę zadłuŜone są budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz 

Ref. Oświaty ( stan na .4.01.2010r.)  

 

Ad. 7 i 8 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujące projekty uchwał : 

- Nr XXVI/186/09 w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2010r. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił uwagę, Ŝe na rok 2010 zaplanowanych jest za mało 

sesji. Radni powinni się częściej spotykać. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – stwierdził, Ŝe zaplanowanych jest więcej sesji niŜ w 

roku 2009. W budŜecie zarezerwowane są środki na 7 posiedzeń sesji. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe planuje się tylko 5 sesji dla obecnej Rady i 2 

sesje dla nowej Rady a dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy i W-ce Przewodniczącego 

planowana jest na 12 m-cy. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – wyjaśniła, Ŝe w budŜecie zabezpieczone są środki 

równieŜ dla nowej Rady oraz nowego  Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – poinformował, Ŝe prace Rady 

kończą się we wrześniu.  

Uchwała przyjęta została “jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 
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- Nr XXVI/187/09 w sprawie przedłoŜenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 

2010r. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – złoŜył wniosek o 

wykreślenie z planu pracy Komisji Rewizyjnej tematów posiedzeń w miesiącach: 

październik, listopad i grudzień. Stwierdził, Ŝe Komisja Rewizyjna wybrana spośród nowej 

Rady ustali własny porządek posiedzeń. 

 

- Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego – 

Ryszarda Barczyka, który przyjęty został przez Radę „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych).  

 

- Nr XXVI/188/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 

29.09.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, 

wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole,  zespole  albo przedszkolu i 

przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez gminę Lubrza. 

Uchwała przyjęta została przy 13 gosach “za” i 1 – “przeciw” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr XXVI/189/09 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubrza z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2010 rok. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – stwierdził, Ŝe poza Ludowymi Zespołami Sportowymi, na które 

planowana jest w budŜecie kwota 40 000 zł, są przecieŜ jeszcze inne organizacje jak – Grupy 

Odnowy Wsi, Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – wyjaśniła, Ŝe w uchwale nie ma ograniczenia co do 
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rodzaju organizacji pozarządowych. Błędnie twierdzi się, Ŝe dotacja przyznawana jest dla 

LZS-ów, poniewaŜ jest to dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku 

wiejskim zarówno wśród młodzieŜy jak i dorosłych. 

Współpraca gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego polega na zleceniu im wykonanie zadań 

własnych gminy. W budŜecie gminy na rok 2010 zaplanowana jest dotacja dla dwóch 

organizacji ( tj. na upowszechnianie kultury fizycznej oraz opiekę charytatywną Caritasu). 

JeŜeli chodzi o wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich, to trzeba byłoby wskazać 

źródło finansowania. JeŜeli na terenie gminy funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich, które 

utworzyły stowarzyszenie, wówczas mają prawo ubiegać się o przyznanie dotacji.  

Dotacja przyznawana jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – dodał, iŜ nie jest powiedziane, Ŝe Gminne Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów Sportowych w Lubrzy musi wygrać konkurs, moŜe to być inna 

organizacja, które przedstawi ciekawszą ofertę. Ponadto Ŝadne KGW na terenie naszej gminy 

nie powinno korzystać z takiej nazwy, poniewaŜ nie opłaca składek członkowskich, za 

wyjątkiem KGW Olszynka. Działalność LZS-ów nie polega tylko na prowadzeniu rozgrywek 

piłki noŜnej, to takŜe turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego, pomoc finansowa druŜynom 

biorącym udział w zawodach pozaszkolnych. Staramy się zatrudniać instruktorów na umowy 

– zlecenia do prowadzenia zajęć. 

Poza tym Gminny Ośrodek Kultury nie moŜe prowadzić działalności sportowej. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – dodała, Ŝe organizacje, które wygrają konkurs muszą 

rozliczyć się z udzielonej dotacji. Takie sprawozdanie sprawdza równieŜ Regionalna Izba 

Obrachunkowa oraz Urząd Kontroli Skarbowej. 

 

W związku z tym, ze nie zgłoszono innych uwag, przewodniczący obrad poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr XXVI/189/09 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego na 2010 rok., która przyjęta została przez radę przy 13 głosach „za” i 1 

– „przeciw” ( głosowało 14 radnych) 
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- Nr XXVI/190/09 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010. 

Uchwała przyjęta została “jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

Przewodniczący obrad sesji ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Nr XXVI/191/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 

2009r. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w załączniku nr 3 – „Dochody i wydatki 

budŜetu gminy Lubrza na rok 2009 wg działów”- w przychodach wykazane są wolne środki 

w wys. 627 808,78 zł. Czy to oznacza, Ŝe zaciągany był kredyt bez wiedzy Rady ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe są to wolne środki, które były 

planowane w budŜecie. Za wyjątkiem kredytu zaciągniętego w 2008r. na budowę boiska 

wielofunkcyjnego w Lubrzy, innych kredytów w roku 2009 nie było. Poza tym o zaciągnięciu 

kredytu decyduje rada gminy w drodze uchwały. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zauwaŜył równieŜ, Ŝe w projekcie budŜetu gminy na 2010 w 

załączniku nr 2 – „Plan wydatków budŜetu gminy Lubrza na rok 2010” – w Dz. 926 

występuje błąd w podsumowaniu. Poza tym w 2010r. planowana jest spłata kredytu dla 

Banku Ochrony Środowiska w wys. 163 252 zł, przecieŜ spłacony został w roku bieŜącym, co 

wykazane jest w projekcie uchwały Nr XXVI/191/09 ( tj. kwota 81 629,00 zł). 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, Ŝe sumowanie wierszy w Dz. 926 

jest prawidłowe, nie ma Ŝadnego błędu. 

JeŜeli chodzi kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – jego całkowita spłata 

przypada na rok 2013. W roku 2010 planowana jest kolejna rata kredytu, zgodnie z zawartą 

umową o udzieleniu kredytu. Ustalone raty w poszczególnych latach są zróŜnicowane. 

 

- Ryszard Barczyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka była całkowita kwota kredytu 

zaciągniętego w BOŚ? 
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- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, Ŝe na budowę boiska 

wielofunkcyjnego w Lubrzy zaciągnięto kredyt  w wys. 653 000 zł ze spłatą w okresie 5 lat.  

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, przewodniczący obrad sesji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały  Nr XXVI/191/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budŜetu Gminy Lubrza na 2009r., która przyjęta została przy 12 głosach „za” i 2 – „przeciw” 

( głosowało 14 radnych). 

 

Ad. 9 

Uchwalenie budŜetu gminy na 2010r. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - odczytał projekt uchwały                       

nr XXVI/192/09 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok kalendarzowy 2010r. 

 

Następnie zwrócił się do W-ce Przewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Barczyka – o 

przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu     

Nr 590/2009 z dnia 01 grudnia 2009r. nt. opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu gminy na 

2010r. 

 

Skład Orzekający opiniuje z uwagami przedłoŜony projekt uchwały budŜetowej Gminy 

Lubrza na 2010r. – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący obrad sesji zwrócił się do Przewodniczących Komisji 

o przedstawienie opinii dot. projektu budŜetu gminy na 2010r. 

 

- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, Ŝe komisja na 

posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2009r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 

2010r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną przy 3 głosach - „za”, 1 – 

wstrzymującym się ( obecnych na posiedzeniu Komisji 4 radnych). 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji BudŜetowej - poinformował, Ŝe komisja 

na w dniu 22 grudnia 2009r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 2010r. 

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 
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Stanowisko Komisji : „za” – 2, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” - 2 (obecnych na 

posiedzeniu Komisji  5 radnych ). 

 

- Leopold Saska – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Spraw Socjalnych – poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2009r. 

szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 2010r.  

Stanowisko Komisji : Komisja wydała opinię pozytywną „za” – jednogłośnie (obecnych na 

posiedzeniu Komisji  5 radnych). 

 

- Michał IŜyk – członek Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska – 

poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2009r. szczegółowo analizowała 

projekt budŜetu gminy na 2010r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną „za” – jednogłośnie (obecnych na 

posiedzeniu 5 radnych ). 

 

- Łukasz Hanusiak – radny – zwrócił się z zapytaniem dlaczego w budŜecie na rok 2010 nie  

zaplanowano Ŝadnych zadań gospodarczych w miejscowościach Słoków i Laskowice? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe dochody gminy na rok 2010 będą 

niŜsze w porównaniu z rokiem 2009, dlatego teŜ nie moŜna było ująć tylu zadań jak to było w 

roku 2008 i 2009. Natomiast planowane są cztery zadania inwestycyjne min. tranzyt 

wodociągowy Dytmarów – Lubrza (planowane rozpoczęcie prac – wiosna 2010r.), który 

obejmuje miejscowości : Lubrza, Olszynka, Laskowice, Soków, Nowy Browiniec - wartość 

zadania – ponad 800 000 zł. 

 

- Łukasz Hanusiak – radny – przypomniał, Ŝe przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu 

miejscowości do Funduszu Sołeckiego mówiło się, Ŝe te miejscowości, które do niego nie 

przystąpią otrzymają środki finansowe na zadania wiejskie w innej formie. Miejscowość 

Słoków zrezygnowała z Funduszu Sołeckiego i otrzymała tyle samo co pozostałe 

miejscowości. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe nie we wszystkich wsiach planowane 

są zadania inwestycyjne, ale wykonywane były zadania bieŜące. Gdyby wszystkie 

miejscowości przystąpiły do Funduszu Sołeckiego wówczas pieniądze byłyby odpowiednio 
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podzielone, ale Ŝadna miejscowość nie wyraziła woli przystąpienia do funduszu. 

Ponadto poinformował, Ŝe w 2010r. planowane będą równieŜ dodatkowe zadania gospodarcze 

ze środków powstałych z nadwyŜki budŜetowej. Nie cała nadwyŜka rozdzielona zostanie na 

zadania, część przeznaczona będzie na spłatę kredytu. 

W roku 2010 we wsi Skrzypiec planowane są dwie waŜne imprezy kulturalne, dlatego teŜ na 

ich organizację trzeba będzie zabezpieczyć dodatkowe środki. 

 

- Zenon Drabik – radny – dodał, Ŝe w roku 2010 we wsi Skrzypiec organizowany będzie tzw. 

„stół wielkanocny” oraz doŜynki gminne. Wiadomo, Ŝe miejscowość w której organizowane 

są doŜynki gminne zawsze otrzymuje dodatkowe środki finansowe. 

Ponadto przypomniał, Ŝe na posiedzeniu komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Prac Socjalnych zgłaszał wniosek o ujęcie w planie budŜetu na 2010r. remont drogi 

gminnej Skrzypiec – Dytmarów (zadanie było juŜ wcześniej ujęte w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym Gminy Lubrza w latach 2007- 2008, później przesunięte na 2009 – 2011 i 

dalej bezpodstawnie na lata następne 2010 – 2013). W dalszym ciągu nie ma konkretnej 

decyzji w tej sprawie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe taki wniosek musiałby zostać 

przegłosowany przez radnych. 

Zadanie zostało przesunięte o rok poniewaŜ nie ma jeszcze opracowanej dokumentacji.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w takim razie w roku 2010 moŜna zaplanować 

wykonanie dokumentacji i taki zapis powinien być w budŜecie.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe będą czynione starania aby 

remont drogi gminnej Skrzypiec - Dytmarów jak równieŜ drogi gminnej w Lubrzy były 

wykonane zgodnie z planem. 

 

- Krzysztof Sobstyl - Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił uwagę, Ŝe to juŜ druga sesja w 

której nie uczestniczy radca prawny, jak nie moŜe być osobiście, powinien wydelegować 

swojego zastępcę. Poza tym prawdopodobnie popełnia błędy i trudno jest go zastać.  

Nie wiadomo teraz, czy na dzisiejszej sesji wniosek musi zostać przegłosowany przez 

radnych.  
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Stanowisko Rady Gminy : Na sesji w miesiącu lutym 2010r. poddać pod głosowanie wniosek 

Pana Drabika w sprawie ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubrza zadanie 

– „remont drogi gminnej Skrzypiec – Dytmarów na rok 2010”. 

 

- Ryszard Surmiak - radny - zwrócił się z zapytaniem, kiedy realnie rozpocznie się budowa 

tranzytu wodociągowego Dytmarów - Lubrza, ta sprawa ciągnie się bezskutecznie juŜ od 

przeszło 12 lat. Nadal nie jestem przekonany, Ŝe inwestycja rozpocznie się w 2010r. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik - wyjaśnił, Ŝe na zadanie pn. budowa tranzytu 

wodociągowego Dytmarów - Lubrza złoŜony został wniosek o dofinansowanie ze środków 

unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od czerwca br. trwa ocena tego 

wniosku. Wszelkie zgłaszane poprawki przez Komisję weryfikującą zostały naniesione, 

obecnie czekamy na ostateczną decyzję o przyznaniu środków. Zapewniano nas, Ŝe do 15 

grudnia br. będą podpisane wszystkie umowy finansowe, niestety termin nadal się przedłuŜa i 

prawdopodobnie przesunięty zostanie na 15 stycznia 2010r. Po podpisaniu umowy finansowej 

w przeciągu dwóch miesięcy przeprowadzony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

Zapewnił, Ŝe zadania zostanie zrealizowane w 2010r. 

 

- Stanisław Pawłowski - radny - zwrócił się z zapytaniem dlaczego w projekcie budŜetu na 

rok 2010 nie zostały ujęte wnioski mieszkańców wsi Dytmarów do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ? 

 

- Władysław Panek - inspektor UG - wyjaśnił, Ŝe w budŜecie na rok 2010 zaplanowano 

opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina oraz 

wsi Skrzypiec ( dot. przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową). Natomiast 

mieszkańcy wsi Dytmarów występowali z uwagami do opracowywanego Studium Warunków 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza ( finansowanego przez 

inwestorów elektrowni wiatrowych). Część z nich została rozpatrzona w grudniu a pozostała 

będzie rozpatrywana 4 stycznia 2010r. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik - dodał, Ŝe opracowanie zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Skrzypiec finansowane jest przez RSP Skrzypiec, 

która zamierza przeznaczyć część gruntów pod zabudowę mieszkaniową.  
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W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag Przewodniczący obrad sesji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały nr XXVI/192/09 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 

kalendarzowy 2010r. 

 

Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” i 2 – „przeciw”. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy – 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Ad. 10 

Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przedstawił odpowiedzi na interpelacje 

zgłoszone na sesji w dniu 30 października 2009r. tj. 

1. W jakim terminie radni powinni otrzymywać projekty uchwał i inne materiały związane z 

porządkiem obrad na posiedzenia komisji merytorycznych Rady Gminy. ( interpelacja 

zgłoszona przez radnego R. Surmiaka) – opinia prawna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu 

 

2. Dlaczego do ustalenia wysokości podatku rolnego na kolejny rok kalendarzowy bierze się 

pod uwagę średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku bieŜącego. 

Dlaczego nie bierze się średniej ceny Ŝyta za IV kwartał ? (interpelacja zgłoszona przez 

radnego R. Surmiaka)  - opinia prawna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 

 

3. Jaka jest maksymalna nośność mostu na drodze powiatowej do Skrzypca oraz mostu na 

drodze gminnej Skrzypiec – Dytmarów? NaleŜałoby ustawić odpowiednie znaki 

ograniczające. Dawniej był znak zakazu powyŜej „ 30 ton”, a   jeŜdŜą tam samochody nawet 

powyŜej 40t. ( interpelacja zgłoszona przez radnego Z. Drabika) – odpowiedź udzielona 

została prze zarządcę drogi tj. Starostwo Powiatowe Prudnik – stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.  

 

- Leszek Srębacz - radny - zwrócił uwagę, iŜ rzeczywiście przez most na drodze powiatowej 

do Skrzypca przejeŜdŜają samochody o znacznie przekroczonym tonaŜu.  
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Ad.11 

- Krzysztof Sobstyl - Przewodniczący Rady Gminy - złoŜył WNIOSEK aby Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy informował mieszkańców o wstrzymaniu 

dostawy wody z powodu awarii na sieci wodociągowej. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy Zakład jest ubezpieczony na wypadek poniesionych 

przez odbiorców strat materialnych na skutek wystąpienia przerwy w dostawie wody?  

 

- Kazimiera Aleksandrowicz - Gł. Księgowa ZGKiM w Lubrzy - poinformowała, Ŝe Zakład 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

-  Krzysztof Sobstyl - Przewodniczący Rady Gminy - złoŜył podziękowania Panu 

Władysławowi Pankowi, Prezesowi RSP Skrzypiec - Jarosławowi Mormul oraz P. 

Stanisławowi Jureckiemu - nadleśniczemu Nadleśnictwa Prudnik, za pomoc przy organizacji 

prac podczas utwardzenia drogi transportu rolnego do lasu w KrzyŜkowicach. 

 

- Ryszard Surmiak - radny - zwrócił uwagę, iŜ dobrze byłoby wystąpić do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku o zniesienie znaku zakazu ruchu dla autobusu szkolnego na 

odcinku drogi powiatowej Jasiona - Lubrza w okresie zimowym. Przez obowiązujący zakaz 

dzieci jeŜdŜą do szkoły dłuŜszą trasą. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik - wyjaśnił, iŜ ze względu bezpieczeństwa w okresie 

zimowym, tj. od listopada do kwietnia, niestety autobus szkolny nie moŜe poruszać się po 

drodze powiatowej Jasiona - Lubrza. Sprawa ta zgłaszana była juŜ do Rady Powiatowej 

Ruchu Drogowego aby ograniczenie nie obowiązywało jeŜeli warunki pogodowe są dobre i 

nie występuje zagroŜenie bezpieczeństwa. Zapewnił, iŜ sprawa ponownie skierowana zostanie 

do Starostwa Powiatowego. 

 

- Edward Mrzygłocki - sołtys wsi PręŜynka - zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa 

budowy drogi gminnej k/ P. Tomaszewskiego w PręŜynce? Ponadto przypomniał, iŜ dyr 

ZGKiM na zebraniach wiejskich zapewniał, Ŝe w okresie grzewczym we wszystkich 

miejscowościach ustawione zostaną nieodpłatnie kontenery na popiół i szlakę, do tej pory ich 

nie ma. Poza tym w PręŜynce zabrany został pojemnik do segregacji odpadów plastikowych. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik - wyjaśnił, iŜ sprawy związane z planowaną budową 
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drogi k/ P. Tomaszewskiego w PręŜynce przebiegają pomyślnie. Opracowana została juŜ 

dokumentacja techniczna i w dniu dzisiejszym złoŜony został wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o przyznanie dofinansowania. Wszyscy właściciele 

przyległych działek otrzymali juŜ decyzje ustalające warunki zabudowy na budowę gminnej 

drogi wewnętrznej w PręŜynce. Od decyzji odwołali się Państwo Tomaszewscy, dlatego teŜ 

sprawa przekazana zostanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Nie 

wiadomo jak długo będzie trwało postępowania odwoławczego, ale jego rozstrzygnięcie 

powinno być pozytywne dla gminy, która jest rzeczywistym prawnym właścicielem terenu 

przeznaczonego pod budowę drogi. Pan Tomaszewski w dalszym ciągu uwaŜa, Ŝe jest to jego 

droga, dlatego teŜ odwołał się od decyzji. 

  

- RóŜa Gruna - sołtys wsi Nowy Browiniec - zwróciła uwagę, iŜ w Nowym Browińcu równieŜ 

jest podobna sytuacja - chodzi o drogę gminną k/ P. Stośka, sprawa ciągnie się latami. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik - poinformował, Ŝe w zeszłym roku zlecone zostało 

opracowanie dokumentacji na drogę k/ P. Stośka w Nowym Browińcu. JednakŜe projektant 

po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie zrezygnował ze zlecenia. Skomplikowana jest 

sprawa zabezpieczenia skarpy.  

 

- Ryszard Surmiak - ponownie poruszył sprawę budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 

w Lubrzy ( ul.Opolska), jest to sprawa priorytetowa. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik - przypomniał, Ŝe negatywne stanowisko Marszałka 

Województwa Opolskiego w sprawie budowy chodnika przy ul. Opolskiej w Lubrzy 

przedstawione było Radzie Gminy, w którym wyraźnie podkreślono, iŜ zdanie nie będzie 

planowane do realizacji w ciągi kilku najbliŜszych lat. Gdyby Zarząd Województwa zapewnił 

dofinansowanie do budowy w/w chodnika w wys. 50 %, wówczas z budŜetu gminy moŜna 

byłoby przeznaczyć drugie 50 % na realizację zadania ( jest to odcinek ok. 150 mb). 

  

- Kazimiera Aleksandrowicz - Gł. Księgowa ZGKiM w Lubrzy - udzieliła odpowiedzi na 

pytanie sołtysa wsi PręŜynka w sprawie kontenerów na popiół i szlakę. Wyjaśniła, iŜ niestety 

nie ma takiej moŜliwości, kaŜdy płaci za swoje śmieci. Część mieszkańców, tj. 40 rodzin 

zamówiła dodatkowy pojemnik 120l na okres grzewczy. Na dzień dzisiejszy nie ma juŜ 

wolnych pojemników 120 l ale jest moŜliwość zamówienia odpłatnie odpowiedniego worka. 
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Kontenery na plastik zostały zabrane, poniewaŜ nie na wszystkie odpady plastikowe jest zbyt. 

Jest odbiorca jedynie na odpady plastikowe typu PET, oraz butelki po napojach. Poza tym 1 

kg odpadów plastikowych kosztuje zaledwie 0,10 zł. 

 

- RóŜa Gruna - sołtys wsi Nowy Browiniec - poruszyła sprawę Funduszu Sołeckiego, 

stwierdziła, Ŝe dla miejscowości Nowy Browiniec w roku bieŜącym korzystniej było nie 

przystępować do Funduszu, poniewaŜ z budŜetu gminy przyznanych było więcej środków na 

zadania bieŜące. JeŜeli chodzi o rok 2010, okazuje się, Ŝe w budŜecie gminy planowane jest 

zaledwie 4 000 zł. Gdyby sołectwo przystąpiło do Funduszu otrzymałoby znacznie więcej, tj. 

ok. 13 506 zł. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik- wyjaśnił, Ŝe w roku 2010 budowany będzie tranzyt 

wodociągowy Dytmarów – Lubrza, który obejmuje równieŜ miejscowość Nowy Browiniec. 

 

- Marek Mikołajczyk - sołtys wsi Skrzypiec - zwrócił uwagę, Ŝe na wieś Skrzypiec w 

budŜecie gminy na rok 2010 planowana jest kwota ok. 30 000 zł ( w tym na organizację 

dwóch imprez kulturalnych, tj. stół wielkanocny i doŜynki gminne), dla porównania w innych 

miejscowościach planowane są podobne kwoty i tylko z przeznaczeniem na zadania 

gospodarcze. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 
Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział . 
 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1230 a zakończono o godz. 1530. 
 

WNIOSKI : 

1. Na sesji w miesiącu lutym 2010r. poddać pod głosowanie wniosek Pana Drabika o 
ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubrza zadania - remont drogi 
gminnej Skrzypiec – Dytmarów na rok 2010. 

2. Zobowiązać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy aby 
informował mieszkańców o wstrzymaniu dostawy wody z powodu awarii na sieci 
wodociągowej. 

3. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku w sprawie zniesienia zakazu ruchu 
dla autobusu szkolnego na odcinku drogi powiatowej Jasiona - Lubrza w okresie 
zimowym, jeŜeli warunki atmosferyczne są bezpieczne. 

 

Protokołowała : 

mgr Alina Woehl 
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WNIOSKI zgłoszone na sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 29.12.2009r. : 

1. Na sesji w miesiącu lutym 2010r. poddać pod głosowanie wniosek Pana Drabika o 

ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubrza zadania - remont drogi 

gminnej Skrzypiec – Dytmarów na rok 2010. 

2. Zobowiązać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy aby 

informował mieszkańców o wstrzymaniu dostawy wody z powodu awarii na sieci 

wodociągowej. 

3. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku w sprawie zniesienia zakazu ruchu 

dla autobusu szkolnego na odcinku drogi powiatowej Jasiona - Lubrza w okresie 

zimowym, jeŜeli warunki atmosferyczne są bezpieczne. 

 

 

 

 

 

 


